VOIKO

OLLA
TOTTA?

Kukaan ei ole saanut
hiviä puistosta
löytyneestä neulasta s. 4
Hiv-tartunnan voi todeta
vain hiv-testillä s. 2
TULOS MINUUTISSA!

Viimevuotinen pakolaisaalto ei lisännyt hivtartuntoja Suomessa s. 3
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HIV-LÄÄKITYS
ESTÄÄ HIVIN
TARTTUMISEN

Hiv-tartuntaa ei voi saada henkilöltä, joka on toimivalla hiv-lääkityksellä.

HIV, MY STORY - MINUN TARINANI

”Despite my academic
preparedness, what
I wasn’t prepared for
was the feeling that
slowly sank in.”

Milloin ennaltaehkäisevä lääke
PrEP Suomeen?
Saatavilla jo Norjassa ja
Ranskassa!

CHATTAILE NIMETTÖMÄNÄ HIVISTÄ!
Keskustele uudessa Positiivisten chat-palvelussa hivistä ja hivin kanssa
elämisestä nimettömänä ja luottamuksella ammattilaisten ja vapaaehtoisten
kanssa. Ei kirjautumista, ei kynnystä. Klikkaa www.positiiviset.fi etusivun
oikeasta alalaidasta. Tervetuloa juttelemaan!

90-90-90 - KUNNIANHIMOINEN KANSAINVÄLINEN TAVOITE KUKISTAA AIDS-EPIDEMIA
Vuonna 2020
• 90% hiv-positiivisista tietää hiv-tartunnastaan,
• diagnosoiduista hiv-positiivisista 90% saa hiv-lääkitystä ja
• lääkitystä saavista 90%:lla veren viruspitoisuus on
mittauskynnyksen alapuolella eli ”mittaamattomissa”.
Onnistuessaan tämä strategia voisi vähentää uusien hiv-tartuntojen määrää 90% ja lähes saman verran aids-kuolemien määrää.

Suomessa hiv-lääkityksellä saavutetut hoitotulokset ovat hyvät ja suurin haaste meillä onkin ensimmäisen 90%:n saavuttaminen. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii hiviin liittyvän stigman vähentämistä, universaalia hiv-hoidon saatavuutta, matalan kynnyksen testauspalveluja ja monipuolisten ehkäisykeinojen hyödyntämistä, ihmisoikeuksia unohtamatta.

Aidsin ”kulta-ajat” ovat ohi

MEILLÄ ON KEINOJA estää hiv-tartunta ja pystymme
estämään hivin etenemisen aids-vaiheeseen.
Nykyhoidolla hiv-tartunta ei lyhennä elinikää, eikä
hiv etene koskaan aids-vaiheeseen. Hiv-hoitoon tulee
kuitenkin sitoutua loppuiäksi.
1990-luvun puolivälin jälkeen käyttöön otettu kolmoislääkitys on pitänyt hiv-tartunnan saaneet ihmiset

terveinä. Yhdistelmähoidon vaikutukset olivat havaittavassa hyvin pian, kun lääkitys romahdutti kuolleisuuden hiviin ja aidsiin.
Tänä päivänä tiedetään varmuudella, että hiv-infektio ollessa hallinnassa ja virusmäärän mittaamattomissa, hivin tartuntariski seksiteitse häviää.
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MIKÄ
ON
HIV?

H

iv on viruksen aiheuttama krooninen sairaus,
jota ei voida parantaa. Kun ihminen saa
hiv-tartunnan, hi-virus hiljalleen tuhoaa elimistön immuunipuolustuksen hyökkäämällä
auttajasoluja (CD4-solut) vastaan.
Mikäli hiviä ei hoideta, etenee hiv
aids-vaiheeseen. Pikkuhiljaa ihmisen oma puolustusjärjestelmä on
tuhottu ja hiv-positiivinen henkilö ei enää pysty taistelemaan tavallisia bakteereita ja muita taudin aiheuttajia vastaan.
Tänä päivänä hiv-tartunnan saanut voi kuitenkin elää tavallista elämää lääkityksen turvin.

MITEN HIV-TARTUNNAN VOI SAADA? Hiv-tartuntaa ei voi saada henkilöltä, joka on toimivalla lääkityksellä. Suomessa lähes kaikkien
hiv-positiivisten (n. 95%) hi-virusmäärä saadaan mittaamattomalle
tasolle.
Hiv tarttuu pääasiassa niiltä ihmisiltä, jotka eivät ole tietoisia omasta hiv-tartunnastaan. Erityisen hanakasti hiv tarttuu tartunnan alkuvaiheessa, jolloin virus
etsii isäntäsoluja lisääntyäkseen.
Hiv-tartunnan alkuvaiheessa viruksia voi olla jopa miljoona kopiota /
ml verta. Kun virusmäärä on ”mittaamattomissa”, viruksia on alle 20
kopiota/ml verta.
Useimmiten hiv-tartunnan saanut ei tiedä saaneensa hiv-tartuntaa. Noin puolet ei ole kokenut mitään ensioireita.
Hiv on huonosti tarttuva virus,
eikä se tartu lähellekään niin hyvin
kuin monet muut seksiteitse tarttuvat taudit. Hiv voi tarttua siemennesteen, emätineritteiden, veren tai
äidinmaidon kautta. Myös monissa
muissa ihmisen eritteissä voi olla
hi-virusta, mutta sitä ei ole riittävästi aiheuttamaan tartuntaa.

MITEN VAKAVA SAIRAUS HIV ON?
Olemassa oleva hiv-lääkitys on tehokas, ja toimivalla lääkityksellä
hiv-tartunnan saanut voi elää yhtä
pitkään kuin hiv-negatiivisenakin.
Hiviä voidaan hoitaa paremmin, jos
se todetaan varhaisessa vaiheessa.
Hiv-testissä kannattaa siis käydä!
Viime vuonna WHO suositti, että
hiv-lääkitys tulisi aloittaa mahdollisimman pian kaikille hiv-positiivisille hiv-tartunnan toteamisen
jälkeen. Aikaisemmin Suomessakin on käytetty rajana mm. tiettyä
CD4-solutasoa. Nyt suositus lääkityksen aloittamisesta mahdollisimman pian sisältyy kaikkiin länsimaisiin hoitosuosituksiin.
Ehkäisevää rokotetta tai parantavaa hoitoa ei ole näköpiirissä. Hiv-lääkitys ehkäisee kuitenkin
tehokkaasti uusia hiv-tartuntoja.

HIV-TESTI
KANNATTAA!

• Saat tietää tämän hetkisen hiv-statuksesi
• Jos testitulos on positiivinen, pääset hoidon piiriin
etkä tartuta hiviä eteenpäin

S

uomessa arvellaan olevan noin 800 1000 henkilöä, jotka eivät tiedä omasta tartunnastaan. Koska hiv voi olla oireeton vuosia, tartunnan saanut voi tietämättään levittää tartuntaa eteenpäin.
Hiv ei sitkeistä uskomuksista huolimatta ole vain pistämällä huumeita käyttävien tai homojen tauti, vaan heterotartuntoja on enemmän.
Hiv ei näy päällepäin ja hiv-tartunta voidaan todeta vain hiv-testillä. Hiv-testi ei kuulu mihinkään verikoe-paketteihin eikä hiviä testata ennen leikkauksia.
Varhain todettu hiv-tartunta mahdollistaa myös
hoidon aloittamisen ajoissa. Nykyään hiv on krooninen sairaus, johon on olemassa tehokas lääkehoito.
Hiv-tartunnan saaneiden elinajanodote on yhtä pitkä kuin hiv-negatiivisten kunhan hiv -tartunta löydetään ajoissa.
NOPEIMMILLAAN HIV-TESTITULOKSEN
SAA JO MINUUTISSA
Hiv-testi tehdään tavallisesti joko kyynärtaipeen laskimoverestä tai sormenpään veripisarasta. Suoniverinäytteen vastauksen saamiseen voi mennä noin viikko, mutta sormenpäästä testattaessa käytetään pikatestiä ja tuloksen voi saada minuutissa.
Hiv-testi on ns. vasta-ainetesti, jolla mitataan onko
elimistöön muodostunut hiv-viruksen vasta-aineita.
Vasta-aineet näkyvät kaikilla viimeistään kolmen kuukauden kuluttua mahdollisesta tartunnasta.
Internetissä on saatavilla myös maksullisia kotitestejä,
joilla hiviä voi testata kotioloissa. Testien laatu vaihtelee, eikä niistä ole riittävästi kokemusta kotikäytössä. Mikäli tilaat netistä hiv-testin, varmista, että se on
CE-merkitty. Suomen markkinoille on tulossa maksullinen kotitesti.
Mikäli testin tulos on positiivinen eli testissä todetaan vasta-aineita, tarkoittaa se mahdollista hiv-tartuntaa. Tulos varmistetaan aina suoni-

verinäytteestä tehtävällä vasta-ainetutkimuksella, jonka tuloksen saa noin viikossa. Hiv-tartuntadiagnoosin tekemiseen vaaditaan varmistustesti.
Negatiivinen testitulos merkitsee sitä, että veressä ei
ole todettu hi-viruksen vasta-aineita eli testatulla ei
ole hiv-tartuntaa.
Hiv-testi voidaan tehdä myös syljestä. Sylkitesti ei
ole yleisesti käytössä Suomessa.
MISSÄ PÄÄSEE HIV-TESTIIN?
Hiv-testiin voi hakeutua mm. terveysasemille, sukupuolitautien poliklinikalle, opiskelija- ja työterveydenhuoltoon sekä useisiin, pääasiassa järjestöjen pyörittämiin testauspaikkoihin. Myös yksityiset lääkäriasemat tekevät maksullisia hiv-testejä. Osassa terveyskeskuksista testiin pääsee nimettömänä.
Anonyymeja, maksuttomia pikatestejä tehdään
mm. Hiv-tukikeskuksessa ja osassa SPR:n Pluspisteistä. Positiiviset ry tekee kampanjaluontoisesti hiv-testausta, jolloin on myös mahdollisuus päästä hiv-positiivisen testaamaksi.

SAMMUTTAAKO
HIV INTOHIMON
LIEKIN?
Riikka: Niin..?
Matti: Koska me ollaan hengailtu jo hetken aikaa
yhdessä, meidän olisi syytä puhua hivistä.
Riikka: Siis mitä? Onko sulla hiv?
Matti: Joo, olen positiivinen. Olen ollut lääkityksellä jo 3
vuotta. Virusmäärä on mittaamattomissa ja olen terve.
Riikka: Aah.. tuli vähän yllätyksenä…
Matti: Toivottavasti tämä ei muuta mitään… Pidän
sinusta tosi paljon.
Riikka: Samoin, mäkin pidän susta. Kiitos kun kerroit,
mutta tarvitsen vähän aikaa sulatellakseni tätä.
Matti: Tottakai ymmärrän. Ota niin paljon aikaa kuin vain
tarvitset. Entä sun hiv-status?
Riikka: Noh… Kävin hiv ja muissakin seksitautiteissä
parisen vuotta sitten.
Matti: Paljon ehtii tapahtua parin vuoden sisällä. Usko
mua! Oletko ajatellut käydä taas testeissä?
Riikka: No mutta eihän mulla voi olla hiviä, tunnen itseni
ihan terveeksi.
Matti: Niin mäkin luulin, ettei mulla olisi voinut olla hiviä.
On täysin ymmärrettävää olla vähän hermostunut. Kerro
ihmeessä, jos haluat keskustella lisää.
Riikka: Joo, oot varmaan oikeassa. Varmaankin olis
taas hyvä aika käydä testeissä.

Riikka: Moi, kävin testeissä, kaikki ok.
Matti: Kiva kuulla.
Riikka: Onko sulla jotakin paikkaa, jossa voitais käydä
juttelemassa hivistä?
Matti: Joo, on mulla yks paikka jossa käyn muutenkin.
Riikka: Saako sieltä oikeasti tietoa?
Matti: Joo saa. Voidaan mennä sinne kahdestaan tai sä
voit mennä yksinkin.
Riikka: Mennään yhdessä mieluummin
Matti: Ok, mä soitan sinne Positiivisiin ja varaan meille
aikaa keskusteluun.

Matti: No, oliko kamalaa?
Riikka: Ei ollut, nyt on paljon varmempi olo.
Matti: Onneksi nykyään on hyvät lääkkeet.
Riikka: Joo, ja oli kiva kuulla siitä Partnertutkimuksesta; ei tullut tartuntoja vaikka niillä oli seksiä
ilman kortsua.
Matti: No, nähtäiskö viikonloppuna?
Riikka: Olis tosi kiva …
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PALJONKO HIVTARTUNTOJA
ON SUOMESSA
JA KENELLÄ?
Vastaajina Kirsi Liitsola ja Henrikki
Brummer-Korvenkontio THL:n
Virusinfektiot-yksiköstä
PALJONKO SUOMESSA TODETAAN HIV-TARTUNTOJA
VUOSITTAIN?
Suomessa on viimeisen viiden vuoden aikana todettu keskimäärin noin 170 hiv-tartuntaa vuodessa. Vuoden 2015
loppuun mennessä meillä oli todettu yhteensä yli 3 500
hiv-tapausta.

HIV-LÄÄKITYS ESTÄÄ
HIVIN TARTTUMISEN
JO KAHDEKSAN VUOTTA SITTEN sveitsiläiset asiantuntijat julkaisivat julkilausuman, jossa todettiin, että
HIV EI TARTU SEKSITEITSE, MIKÄLI HIV-POSITIIVINEN ON LÄÄKITYKSELLÄ JA HÄNEN HI-VIRUSTASONSA ON MITTAAMATTOMISSA.
Kesällä 2016 PARTNER tutkimus vihdoin vahvisti aiemmat tutkimukset ja havainnot: Hiv-lääkitys
on tehokkain tapa estää hi-viruksen tarttuminen.
PARTNER-tutkimuksen tavoitteena oli selvittää
hivin tartuntariskiä pariskunnissa, joissa hiv-positiivinen käytti hiv-lääkitystä ja hänen virustasonsa oli
mittaamattomissa, ja hänellä oli seksiä ilman kondomia hiv-negatiivisen puolisonsa kassa.
Tutkimukseen on osallistunut yli 1100 pariskuntaa. Yli vuoden seuranta ajalla oli noin 58 000 yhdyntää. Yhtään hiv-tartuntaa ei tapahtunut lääkityksellä olevalta hiv-positiiviselta henkilöltä.
PARTNER tutkimus vahvisti aiemman tutkimuksen tuloksen: Hiv-lääkitys on tehokkain tapa
estää viruksen tarttuminen.
Vaikka hiv-lääkitys estää hivin tarttumisen, niin
kondomi suojaa myös muilta seksitaudeilta.
Suomessa ei ole myöskään tapahtunut yhtään
äidistä lapseen siirtynyttä hiv-tartuntaa, mikäli äidin hiv-tartunta on ollut tiedossa ja äiti on saanut
hiv-lääkityksen. Koska hiv-tartunta äidistä lapseen
on ehkäistävissä, on Suomessa tarjottu jo 90-luvun
lopulta hiv-testiä kaikille odottaville äideille.
PEP (POST EXPOSURE PROPHYLAXIS)
ON HIV-TARTUNNALLE ALTISTUMISEN JÄLKEEN
ALOITETTAVA ESTOHOITO.

MITEN VIIME VUODEN PAKOLAISKRIISI VAIKUTTI HIVTARTUNTOJEN MÄÄRÄÄN?
Hiv kuuluu turvapaikanhakijoilta seulottaviin infektioihin.
Tartunnoissa ei kuitenkaan todettu kasvua viime vuonna.
Valtaosa pakolaisista oli lähtöisin alueilta, joissa hiviä esiintyy vähän.¸

Suomessa vuosittain todettujen
hiv-tartuntojen määrä

MÄÄRÄ

2015

VUOSI

182 174
2010

83 71 139 134
2005

38

2000

Termillä ”TREATMENT AS PREVENTION” (TasP)
viitataan eri tapoihin estää hivin tarttumista hiv-lääkityksellä.

ONKO MAHDOLLISTA, ETTÄ HIVISTÄ TULISI SUOMESSA
HUUMEIDEN KÄYTTÄJIEN TAUTI?
Pistohuumeiden käyttöön liittyviä hiv-tartuntoja on
todettu viime vuosina hyvin vähän. Hiviä esiintyy pistoshuumeita käyttävien keskuudessa kuitenkin noin kymmenen kertaa enemmän kuin yleisväestössämme. Tämä johtuu vuosien 1998−2003 hiv-epidemiasta tässä ryhmässä. Uuden epidemian riski kasvaa merkittävästi, mikäli torjuntatoimenpiteitä ei pidetä riittävällä tasolla. Tehokkaita torjuntatoimenpiteitä ovat ruiskujen ja neulojen vaihdon sisältävä terveysneuvontatyö, korvaushoito ja tartunnan saaneiden hiv-lääkehoito.

1995

PrEP tarkoittaa, että hiv-negatiivinen henkilö ottaa hiv-lääkettä estääkseen hiv-tartunnan. Tällöin

Kuluneen vuoden aikana Truvada on saanut
myyntiluvan hivin ennaltaehkäisykäyttöön myös
Euroopassa. RANSKA oli ensimmäinen maa, joka
aloitti Truvadan antamisen kaikille, jotka kokevat
sitä tarvitsevansa.
NORJA on toinen maa, missä Truvada on nyt
saatavilla kaikille, jotka kokevat kuuluvansa hivin
ehkäisyn suhteen avainryhmiin. Eli ihmiset, joilla
on suurempi riski saada hiv-tartunta kuin muulla
väestöllä keskimäärin.
Truvadan käyttö ei ole täysin huoletonta. Huolena on, että jos saa hivin kaikesta huolimatta, niin
virus voi tulla lääkeresistentiksi. Silloin tämä yksinkertaisempi hiv-lääkitys ei enää toimi. Siksi onkin
erittäin tärkeää käydä hiv-testeissä esim. 3 kk välein,
jotta mahdollinen tartunta voidaan todeta ja siihen
voidaan puuttua ajoissa. Koska kyseessä on hivin
hoitoon käytettävä lääke, tulisi sitä käyttää lääkärin valvonnassa mahdollisten sivuvaikutusten havaitsemiseksi ja estolääkkeenä käytettäessä henkilön tulee tietysti olla hiv-negatiivinen.

MITEN MATKUSTAMINEN NÄKYY SUOMEN HIVTARTUNNOISSA?
Matkailulla on merkittävä rooli suomalaisten tartunnoissa. Viiden viime vuoden aikana suomalaisten tartunnoista yli puolet saatiin ulkomailla. Tartuntoja tuotiin yli 30 eri
maasta. Selvästi eniten oli Thaimaan tartuntoja, ja seuraavina olivat Venäjällä, Espanjassa ja Virossa saadut tartunnat.
Pistohuumeiden kautta saatuja tartuntoja on todettu
tänä vuonna 4.

1990

PREP (PRE EXPOSURE PROPHYLAXIS)
ELI ENNEN HIV-TARTUNNALLE ALTISTUMISTA
OTETTAVA LÄÄKE.

Euroopan maista PrEP on
saatavilla Ranskassa ja
Norjassa. Kummassakin
maassa PrEP on
käyttäjälle ilmainen.

PALJONKO SUOMESSA ASUU HIV-POSITIIVISIA?
Meillä asuu arviolta noin 4000 hiv-positiivista, joista joka
viides ei vielä tiedä omasta tartunnastaan.

1985

Estohoito on aloitettava mahdollisimman pian, viimeistään 48 tunnin kuluessa altistustilanteen jälkeen. Merkittävä altistus sisältyy hiv-positiivisen
veren, sperman, äidinmaidon tai näkyvästi verisen
eritteen joutumisesta limakalvoille, rikkinäiselle
iholle tai ihon läpi. Hiv-tartunnan saaneen ollessa toimivalla hiv-lääkityksellä, tiedetään, ettei hiv
tartu seksiteitse. Tällöin myöskään PEPin aloittaminen ei ole tarpeen. Virtsaa, hikeä, kyyneleitä, nenäeritteitä tai sylkeä ei pidetä hivin kannalta tartunnanvaarallisena.

hiv-lääkettä on valmiiksi elimistössä estämässä tartuntaa. PrEPpinä käytetty lääke on kauppanimeltään Truvada. Se on tavallinen hiv-lääke, jonka käytöstä on jo paljon kokemusta. Hivin hoidossa Truvadaa käytetään yhdessä kolmannen lääkeaineen
kanssa, jotta hi-virus pysyy kurissa.
PrEPpinä sitä käytetään ilman sitä kolmatta lääkeainetta. Viime vuonna Truvada oli saatavilla ennaltaehkäisy käyttöön vain USA:ssa. Euroopassa oli
kuitenkin aloitettu tutkimuksia PrEPin käyttöön
liittyen: Kuka olisi valmis ottamaan estolääkitystä,
ketkä voisivat kuulua hiv-tartunnan kannalta riskiryhmiin, mistä ja miten lääkettä voitaisiin jaella?

KENELLÄ HIV-TARTUNNAT SUOMESSA TODETAAN?
Tartuntoja todetaan kaikissa väestöryhmissä. Tietyissä ryhmissä tartuntoja on kuitenkin suhteessa enemmän kuin väestössä keskimäärin: miesten osuus on kaksi kolmesta, valtaosa tartunnoista todetaan 25–49 -vuotiailla, ulkomaalaisten osuus on noin puolet, miesten tartunnoista yli puolet
on saatu miesten välisessä seksissä.

Hiv-tartunnat
tartuntatavan mukaan

Tartuntatapa

Vuonna 2015

Yhteensä

Heteroseksi

79 (45 %)

1454 (41 %)

Miesten välinen
seksi

53 (31 %)

1130 (32 %)

Pistohuumeet

7 (4 %)

391 (11 %)

Muu, ei tietoa

35 (20 %)

580 (16 %)

Kukaan ei ole saanut
hiviä puistosta
löytyneestä neulasta

”Vaaraton”
seksikumppani

K

un medioissa puhutaan huumeita käyttävistä ihmisistä, ennakkoluulot näyttelevät suurta roolia. Terveysneuvontapisteistä uutisoidessa kuvataan aina likaisia, verisiä neuloja, ilmapiiri on uhkaava ja otsikot on tehty kohun toivossa. Media käyttää suonensisäisten päihteiden käyttäjistä yleisesti termejä kuten ”narkki”,
”narkkari” ja ”nisti”, jotka perinteisesti mielletään haukkumasanoiksi. Jos puhutaan puistosta löytyneistä käyttövälineistä, viitataan lähes aina mahdollisuuteen saada neulasta hiv. Todellisuudessa kukaan ei ole Suomessa saanut hiv-tartuntaa puistosta löytyneestä neulasta.
Ennakkoluulojemme kohteeksi joutuvat usein tahot joita
emme tunne kunnolla. Todennäköisesti kaikilla ihmisillä on
jonkinlaisia ennakkoluuloja, jotka värittävät jonkin ihmisryhmän mielessämme tietynlaiseksi. Näin luodaan ennakkokäsitys, joihin ihmismieli helposti hakee vahvistusta ulkopuolelta;
toisilta ihmisiltä, internetistä, mediasta.
Syy siihen miksi käytettyjä neuloja löytyy puistoista niin
vähän, löytyy terveydenhuoltojärjestelmästämme ja kolmannen sektorin vastuunkannosta 1990-luvun lopulla.
Haittojavähentävä terveysneuvontatyö aloitettiin Suomessa
vuonna 1997, jolloin joukko rohkeita päihdetyön ammattilaisia
lähti THL:n tukemana suunnittelemaan ja toteuttamaan neulanvaihto-ohjelmaa ensimmäisinä Pohjois-Euroopassa. Ohjelmalla pyrittiin ennakoimaan vuosituhannen vaihteeseen ennustettua hiv-aaltoa, jota oltiin Keski-Euroopassa havaittu edeltävän b-hepatiittiepidemian (b-hepatiitti lisääntyi Suomessa valtavasti vuosina 1995-1998). Kuten oli ennustettu, vuonna 1999 suonensisäisen käytön kautta saatujen hiv-tartuntojen määrä pomppasi lähelle sataa, kun se aiempina vuosina oli
ollut 1-19. Tehokkaan viestinnän ja kykenevän päätöksenteon
avulla hiv-tartunnan saaneille järjestettiin erityispalveluita asumisen, lääkityksen ja psykososiaalisen tuen saralla. Testausta lisättiin riskiryhmille ja tietoa hivistä jaettiin ahkerasti. Vuonna
2000 uusia tartuntoja tuli lähes puolet vähemmän ja siitä lähtien uusien tartuntojen määrä on vuosi vuodelta vähentynyt.
Vuonna 2016, uusia tartuntoja huumeidenkäyttöön liittyen on
löydetty enää neljä (4).

MISTÄ SITTEN TIEDETÄÄN, että juuri nämä toimet vaikuttivat hiv-tilastoihin?
hiv-tilastoihin?Vastaus
Vastaus
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Helsingin
eteläpuolelta.
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ain hiv-diagnoosin vuoden 2001 alussa. Ehdin olla
vain kahdeksan kuukautta tietämätön tartunnastani
eli “lottopotti” mätkähti minulle milleniumin kunniaksi keväällä 2000. Jokainen
varmaan ymmärtää, että tieto vakavasta sairaudesta pysäyttää kenet vaan. Kun oli
vielä kysymyksessä sairaus,
joka saattoi aiheuttaa pelkoa
ja inhoa läheisissä ja muissakin, niin ei kai ole mikään
ihme, että jouduin kriisiin.
Jälkeenpäin olen miettinyt,
että omien elämänarvojen
kyseenalaistaminen ja totaalinen pysähtyminen ei välttämättä ollut mikään huono juttu. Se sai minut kasvamaan ihmisenä ja herätti huomaamaan, mikä elämässä on oikeasti tärkeää ja
mikä ei.

Jokainen voi miettiä omalla
kohdallaan, mitä tämä merkitsee seksielämän kannalta. Ei se sitä ainakaan vilkastuta. Toisaalta on siinä jotain hyvääkin, kun joutuu
potentiaalisen partnerin tavatessaan miettimään, että
kestääkö tämä tiedon toisen
positiivisuudesta. Ja jos kestää, voi solmia vaikka parisuhteen aivan normaaliin
tapaan. Itse olen ollut positiivisena aikanani sekä parisuhteessa että minulla on
ollut satunnaisia seksisuhteita. Kai minulla on sitten
ollut hyvä onni. Rohkeutta
se on ainakin vaatinut.

VIIME VUODEN lopussa tuli
korkeimmasta oikeudesta
ennakkopäätös, jossa huomioitiin hiv-positiivisen lääkityksen merkitys. Tässä tapauksessa tuomio kumottiin, kun viimein uskottiin
jossain määrin hiv-asiantuntijoita. Asiantuntijat ovat
HI-VIRUKSEEN oli jo silvuosikausia käyneet kertoloin olemassa lääkitys, mut- massa eri oikeudenkäynta silloin 2000-luvun alusneissä, että lääkityksellä olesa ei tiedetty, kauanko lääk- va hiv-positiivinen ei ole
tartuttava. Päätös oli ensimkeet tehoaisivat ja pitäisimäinen askel oikeaan suunvät viruksen mittaamattotaan Suomessakin.
missa. Nyt tiedetään, että
Myös Partner-tutkimuklääkityksen teho kestää elisen tulokset julkaistiin viiniän. Tämä tieto perustuu
me kesänä. Tässä tutkimuknyt jo parin vuosikymmen
ajan tehtyyn potilaiden seu- sessa oli mukana 1166 parisrantaan. Seurannassa myös kuntaa, 62 % heteroseksuaalisia ja 38 % homoseksuaahuomattiin, että lääkityksellä oleva hiv-positiivinen
lisia pareja. Suhteen toinen
ei ole enää tartuttava. Minä osapuoli oli hiv-positiivinen
tiesin jo vuodesta 2008, että ja toisella ei ollut hiv-tarolen hiv-positiivisena toimi- tuntaa. Tutkimuksen aikavalla lääkityksellä ollessani
na oltiin noin 58 000 kertaa
”vaaraton” seksipartneri. Sil- suojaamattomassa yhdynloin sveitsiläiset asiantunti- nässä. Yhtään tartuntaa ei
todettu. Tässä vaiheessa olijat julkaisivat tämän julkilausumassa, joka tunnetaan sin halunnut heittää kärrynpyörää ainakin tuhat kertaa.
myös nimellä ”swiss statement”. Tätä tosiasiaa ei kui- Olin niin iloinen meidän
tenkaan ole huudeltu turuil- kaikkien toimivalla lääkila ja toreilla, koska lääketie- tyksellä olevien hiv-positiiteessä ei ole olemassa 100 % visten puolesta. Ja erityisen
iloinen olin omasta puolestotuutta.
tani. Minä siis todistetusti
Itse olen noudattanut
olen turvallinen yksilö, ainaseksisuhteissani sellaista
kin seksipartnerina. Muusta
käytäntöä, että käytän aina
kondomia ja kerron partne- en sitten tiedä…
rilleni tartunnastani.

Asiantuntijuutta hivistä ja hivin
kanssa elämisestä.
Positiiviset ry on hivtartunnan saaneiden ja heidän
läheistensä edunvalvonta- ja
vertaistukijärjestö.
Toiminnan tarkoituksena on
tarjota tietoa hivistä ja hivin
kanssa elämisestä sekä tukea
hiv-tartunnan saaneita ja heidän
läheisiään.
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LIVING ABROAD WITH HIV
HIV positive at the age of 24 was not how I imagined my life would turn out.

hinking back, I expected to live a life of relative, self-inflicted misfortune; I’d most likely
crash my bike, perhaps break the law, maybe dislocate a knee or two – conceivably a
shoulder if I was trying – and undoubtedly
give my heart away far too easily. Although
I never quite deluded myself into thinking I was indestructible, I always assumed that it would be a terrible
accident that truly did me in – in the end, it was something much simpler than that: an HIV diagnosis.
I TOOK RISKS, I WILL ADMIT. Calculated ones. Ones that
I did not regret, nor second guess. Every clean report
from local STD clinics, at which I was regularly tested,
reassured me that I was doing just fine. If I’m perfectly
honest, I did pick up a few STDs here and there – not
always because of my own poor judgment – but for the
most part, I managed to avoid the one that mattered. This

would in time change. It was approximately two months
ago that a clinic informed me that I had tested positive
for HIV and should seek further testing to confirm the
diagnosis. As was to be expected, the diagnosis was correct. I was HIV positive.
By pure coincidence, I was completing a research paper on HIV when I received my diagnosis. Consequently,
I felt that I was informed. I felt prepared. I would say this
is probably why I didn’t break down after receiving the
news; I knew that ultimately, with proper treatment and
healthy life habits, I would be okay.
Despite my academic preparedness, what I wasn’t
prepared for was the feeling that slowly sank in. I felt
out of place. I didn’t feel sad, angry, or confused, for
the most part – I simply felt out of sync. When looking
around I would see the world I had been inhabiting and
experiencing for the last 24 years, yet it wasn’t my world.
It was my world, but it wasn’t. I felt like I was experiencing

everything with a delay, like I was lagging behind by a
few seconds. Life would happen, and I would miss it. It’s
a feeling I am still unable to describe; it was not a feeling
of invisibility, but a feeling of phasing out of touch with
the “now”. Everything was slower, and much more dull.
I HAVE NOW HAD TIME to “re-sync” with the world. It has
gotten easier. I go to my university classes, I spend time
with my friends, I take part in activities I enjoy, and I advocate for the support that HIV positive persons require and
deserve. I take the time to spread information, to educate
my peers and those willing to listen, and to dispel the
stigmas and preconceptions around living with HIV. As a
resident of a country that largely ignores the urgency of
the HIV and AIDS epidemic it is currently attempting to
sweep under the rug, I will not falter. I will take a stand,
and I will continue to live.

